
 
Kasmet iškritus pirmajam sniegui ir ledui padengus kelius padaugėja raiščių patempimų, sumušimų, 

išnirimų, kaulų lūžių, smegenų sutrenkimų bei griuvimų. Didžiausia rizika susižeisti yra vaikams ir 

vyresnio amžiaus žmonėms.   

TRAUMOS GALI BŪTI: 

• GALVOS (sąmonės praradimas, mieguistumas, vangumas, išorinis kraujavimas per ausis, nosį, burną); 

• KAKLO IR NUGAROS (skausmas plintanti į galūnes, jų tirpimas, silpnumas, apatinės kūno dalies paralyžius, 

kvėpavimo funkcijos sutrikimas ir kt.); 

• RAUMENŲ, KAULŲ IR SĄNARIŲ (sumušimai, patempimai, plyšimai, išnirimai, lūžiai). 

PIRMOJI PAGALBA TRAUMŲ ATVEJU 

Patyrus traumą, vienu ar kitu laipsniu, nukenčia minkštieji audiniai. Pažeidimo laipsnis labai priklauso nuo traumos 

sunkumo ir individualių žmogaus organizmo savybių. Patyrus minkštųjų audinių pažeidimus, būtina vadovautis 

RICE metodika, kuri yra viena iš paprasčiausių ir seniausių gydymo metodų. Įvykus minkštųjų audinių pažeidimui, 

pirmiausia organizmas reaguoja ūmia uždegimine reakcija: padidėjusi pažeistos vietos temperatūra, paraudimas, 

skausmas, patinimas ir, priklausomai nuo pažeistos vietos, funkcijos apribojimas. Uždegiminė fazė trunka 24-72 

val., todėl pirmomis valandomis rekomenduojama vadovautis RICE protokolu: 

 

 

• Avėti žieminę avalynę: tinkamas protektorius ir neaukštas kulnas; 

• Vaikščioti neskubant ir koją statyti pilna pėda;  

• Jeigu slidi kelio danga, stengtis nenešti sunkių nešulių, nes sudėtingiau išlaikyti pusiausvyrą; 

• Vengti alkoholio, nes jis padidina riziką ir nelaimingiems atsitikimams, ir sušalimui, kuris gali baigtis ne tik 

nušalusiomis galūnėmis, bet ir mirtimi;  

• Iš lauko įėjus į pastatą, neskubėkite eiti, įsitikinti, kad grindys nėra drėgnos ir slidžios;   

• Saulėtą dieną rekomenduojama užsidėti akinius nuo saulės, nes per juos matosi slidus paviršius.; 

• Eidami šalia pastatų būtina pasižiūrėti į stogą, ar nėra kabančių varveklių; 

• Saugoti nepridengtas kūno vietas nuo šalčio. Nušalimo rizika galima temperatūrai nukritus žemiau nulio; 

• Dažniausiai nušąla galūnės ir veido sritis. Nušalusios kūno vietos negalima trinti. 

KAIP SUMAŽINTI TRAUMŲ RIZIKA? 

• R (angl. rest), RAMYBĖ – nutraukti bet kokią veiklą, keliančią skausmą; 

• I (angl. ice), ŠALDYMAS – pažeistą vietą reikia šaldyti po 15–20 min. 4–8 k./d.; 

• C (angl. compression), KOMPRESIJA – patinimui sumažinti padeda pažeistos 

vietos kompresija, tinka elastinis bintas; 

• E (angl. elevation), PAKĖLIMAS – pažeistą galūnę, kiek įmanoma, laikyti 

pakeltą, kad sumažėtų patinimas. 

Patyrus traumą, būtina pasikonsultuoti su specialistais. 

 

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ineta Klimantavičienė, remiantis 

www.sveikatos-biuras.lt medžiaga. Tel.nr: +37062909827, el. paštas: ineta.klimantaviciene@sveikatos-biuras.lt 
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SVEIKAS SAULĖS MIESTAS 

http://www.sveikatos-biuras.lt/

